
PROTOKOŁ 
 

z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 

odbytej w dniu 30 marca 2011 roku. 
 

 
Punkt 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
Otwarcia posiedzenia plenarnego Rady Miasta i Gminy Dolsk  dokonała Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Dolsk,  Janina Pawełczyk, która stwierdziła, Ŝe  na sali obrad znaj-
duje się quorum, bowiem na ogólną liczbę 15 radnych, listę obecności podpisało 13 rad-
nych. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad 
 
Przewodnicząca Rady odczytawszy porządek obrad podany w zaproszeniach na sesję, za-
pytała  o ewentualne wnioski w sprawie jego zmiany. Wobec braku propozycji  zmian, 
obrady Rady toczyły się według przedstawionego porządku. 
 
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z  V Sesji Rady Miasta  
i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie oraz podpisany i pozostaje do wglądu         
w Biurze Rady dla umoŜliwienia radnym zaznajomienie się z jego treścią.                     
Do dnia dzisiejszego do treści protokołu nie zostały wniesione Ŝadne uwagi, stąd Prze-
wodnicząca Rady zaproponowała jego przyjęcie bez uprzedniego czytania. 
Protokół z V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przyjęty został jednogłośnie– 13 głosami 
„za”. 
 
Punkt 4. Przedstawienie przez Burmistrza  informacji o działalności międzysesyjnej. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka    
o przedstawienie informacji o działalności międzysesyjnej. Burmistrz poinformował rad-
nych o najwaŜniejszych działaniach podejmowanych od ostatnich obrad rady w dniu 23 
lutego br. (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Punkt 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności szkół w roku 2010: 
a) Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, Wojciech Du-
dziński przedstawił informację o działalności kierowanej przez siebie placówki w minio-
nym roku budŜetowym, ilustrując najwaŜniejsze wydarzenia materiałem multimedialnym. 
b) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie, Maria Banaszak poinformowała Radę        
o zrealizowanych przez szkołę  zadaniach dydaktyczno-wychowawczych i  gospodar- 
czych,  akcentując w sposób szczególny współpracę placówki z organizacjami oraz jej 
znaczenie dla środowiska lokalnego. 
c) Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku , Barbara Wierzbińska  
 w wystąpieniu swym wskazała na osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze szkoły; po-
wiedziała równieŜ o potrzebie poprawy niektórych wyników pracy; pokazała wprowa-
dzone zmiany w wyposaŜeniu szkoły oraz istniejące potrzeby.  
Wystąpienia wszystkich dyrektorów stanowią załączniki od nr 3-5 do protokołu.  



 
Po wysłuchaniu sprawozdań głos zabrali: 
 
-    Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy prosiła o przekazanie uczniom, których cze-
ka egzamin gimnazjalny Ŝyczeń powodzenia i jak najlepszych wyników, 
-    Burmistrz Miasta i Gminy podziękował dyrektorom za wykonaną pracę w całym 
minionym roku, prosząc ich równocześnie o przekazanie podziękowań wszystkim pra-
cownikom placówek, którymi kierują.  
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy zarządziła 10 minutową przerwę (od godz. 
13.30). Obrady zostały wznowione o godz. 13.40  
 
Punkt 6 Podjęcie uchwał: 
 
a) [rojekt uchwały zmieniającej w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2011 rok 
przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy ElŜbieta Juskowiak, wskazując na przyczyny 
oraz charakter zmian. Projekt zakłada zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 
1.315.224 zł, po czym dochody ogółem stanowiłyby kwotę 19.471.476 zł  i równocześnie 
zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 51.785 zł, które łącznie stanowiłyby kwotę 
21.914.137 złotych.   
Wobec braku pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony pro-
jekt pod głosowanie. Uchwała Nr VI/42/11 podjęta została 13 głosami „za”. S ona tanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
b) Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Księginkach         
w drodze przetargu przedstawiony został przez Kierownika Referatu Gospodarcze-
go, Marię  Marchlewską. Propozycja sprzedaŜy dotyczy nieruchomości nr 240/5 poło-
Ŝonej   w   Księginkach, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej. Propozycja sprze-
daŜy omówiona została na zebraniu mieszkańców wsi Księginki i zyskała aprobatę. Pro-
ponuje się zawarcie w umowie sprzedaŜy nieruchomości warunku w postaci zobowiąza-
nia kupującego do zawarcia umowy z gminą Dolsk na najem lokalu na piętrze budynku 
na okres do 3 lat. Najem ma na celu zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań do czasu 
wybudowania nowej świetlicy. 
Pytania do projektu zgłosili:  
- radny Zbigniew Kierzkowski – zapytał, co się wydarzy, jeŜeli potencjalny nabywca 
nie zgodzi się na zaakceptowanie warunku w postaci zawarcia umowy najmu. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, który stwierdził, Ŝe w takim przypadku sprawa wróci pod 
obrady Rady.  
- radna Dorota Jańczak spytała, czy są plany budowy świetlicy w Księginkach. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz mówiąc, iŜ są juŜ wstępne plany, nie ma teŜ problemu z 
lokalizacją nowej świetlicy. 
 Wobec braku kolejnych pytań do omawianego projektu Przewodnicząca Rady zarzą-
dziła głosowanie. Przedmiotowa uchwała oznaczona numerem VI/37/11 podjęta została 
13 głosami ‘za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
c) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości połoŜonej w Masłowie w dro-
dze przetargu omówiony został przez Kierownika Referatu Gospodarczego Marię 
Marchlewską. Proponuje się przeznaczyć do sprzedaŜy działkę nr 156/4 obręb ewiden-
cyjny Masłowo. Teren ten był wcześniej we władaniu SKR Dolsk, natomiast aktualnie 
nie jest przedmiotem dzierŜawy.  



Pytania do projektu: 
- radny Kazimierz Pepliński – prosił o informację, czy jest zainteresowanie zakupem 
działki. 
- Maria Marchlewska stwierdziła, Ŝe jest zainteresowanie kupnem działki i dlatego 
przygotowano projekt uchwały o jej zbyciu.  
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głoso-
wanie. Uchwała nr  VI/38/11 podjęta została 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
d) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Farma Wiatrowa Drzonek – Wieszczyczyn przedstawiony został przez 
Kierownika Referatu Gospodarczego Marię Marchlewską, przy istotnym udziale  autora 
projektu, urbanisty Macieja Kaźmierczaka. 
Pytania  radnych: 
- radny Kamil Jankowiak  – czy do wszystkich działek objętych planem mają  
   zastosowanie przytoczone ograniczenia. 
   Referujący  Maciej Kaźmierczak stwierdził, na całym obszarze objętym planem             
   obowiązują omówione ograniczenia,  
- radny Kamil Jankowiak  – zapytał, czy właściciele gruntów o tym wiedzą. 
   Referujący  Maciej Kaźmierczak stwierdził, Ŝe wszystkie działania przewidziane   
prawem  zostały wypełnione,  takŜe w zakresie upublicznienia prowadzonego postępo-
wania. Trudno jednak stwierdzić, czy wszyscy właściciele gruntów  śledzili pojawiające 
się ogłoszenia.  Nie ma obowiązku dochodzić kto zaznajomił się                    z materiała-
mi planistycznymi.  
- radny Zbigniew Kierzkowski zapytał, czy autor projektu związany jest z przyszłym 
inwestorem 
  Referujący – nie Ŝadne  powiązanie nie występuje; plan po uchwaleniu i opublikowaniu 
będzie stanowił podstawę lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie, którego plan 
dotyczy. 
 W obradach uczestniczył przedstawiciel przyszłego inwestora, firmy Domrel, Dawid 
Badziński, który przybliŜył kilka informacji szczególnie na temat rejonów,  w których si-
łownie takie zostały pobudowane.  
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Rady poddała omawiany projekt uchwały 
pod głosowanie. Za przyjęciem Uchwały Nr  VI/39/11 opowiedziało się 12 radnych, od 
głosu wstrzymała się 1 osoba (Dorota Jańczak). Uchwała stanowi załącznik nr 10 do pro-
tokołu.  
 
e)  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 451/3 i 451/24, połoŜonych w 
obrębie ewidencyjnym Lubiatowo przedstawiony został przez Kierownika Referatu 
Gospodarczego Marię Marchlewską.  
Pytania radnych: 
- radny Roman Drews poprosił o wskazanie szczegółowej lokalizacji działek,  
 których zmiana ma dotyczyć. 
 Maria Marchlewska przybliŜyła połoŜenie działek w sposób bardziej opisowy. 
- radny  Zbigniew Kierzkowski  prosił o potwierdzenie, czy w planie określona zostanie 
równieŜ droga. 
 Kierownik Referatu Gospodarczego udzieliła odpowiedzi twierdzącej. 



Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Rady poddała omówiony projekt pod gło-
sowanie. Uchwała nr VI/40/11 podjęta został jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”. Uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
f) [rojekt uchwały zmieniającej uchwałę o podziale gminy Dolsk na obwody głoso-
wania przedstawiła Sekretarz Liliana Lenarczyk-śurczak.  Obowiązująca aktualnie 
uchwała Rady Miasta i Gminy z 2002 roku dokonała podziału gminy Dolsk na 4 obwody 
głosowania. Projekt zakłada utworzenie 5 obwodów poprzez podzielenie obwodu nr 1. 
Proponowana zmiana ma na celu usprawnienie wyborów, gdyŜ obecnie na terenie obwo-
du nr 1 zamieszkuje tyle osób, ile mieszka łącznie w pozostałych trzech obwodach. 
Pytania radnych: 
- radny Dariusz Grzegorczyk prosił o informację, czy proponowana zmiana spowoduje 
zwiększenie wydatków z budŜetu. 
Referująca – z pewnością trzeba będzie zakupić wyposaŜenie dla kolejnego lokalu wy-
borczego, jednak gmina  na przeprowadzenie wyborów  otrzymuje dotacje z budŜetu pań-
stwa. 
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca poddała przedstawiony projekt pod głoso-
wanie. Wszyscy radni – 13 osób opowiedzieli się za przyjęciem Uchwały Nr VI/41/11 
zmieniającej uchwałę o podziale gminy Dolsk na obwody głosowania. Uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
g) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011 – 2020 przedstawiła Skarbnik ElŜbieta Ju-
skowiak. Proponuje się umniejszenie nakładów finansowych na inwestycje planowane na 
lata 2012 – 2018., a w szczególności: 
- 200.000 zł na budowę drogi - ul. Brzozowej w roku 2012,  
- 194.911 zł na budowę drogi do gruntów rolnych w Małachowie. 
- spłatę kredytu inwestycyjnego od 1 kwartału 2012 r. bez okresu  karencji.  
- wskaźnik kwoty długu w roku 2012 z 59,94% do 57,52%. 
Pytania radnych: 
- radny Zbigniew Kierzkowski zapytał w jakim stopniu zmienia się zakres budowy 
dróg. 
Referująca, Skarbnik Miasta i Gminy  powiedziała, Ŝe wielkość nakładów wskazanych 
inwestycji została przeanalizowana i umniejszona, przy załoŜeniu korzystnego wyniku 
postępowań przetargowych. 
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady poddała rozpatrywany projekt pod 
głosowanie. Za podjęciem Uchwały Nr VI/36/11 opowiedzieli się wszyscy radni – 13 
osób. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Punkt 7. Zajęcie stanowiska w sprawie zamiaru podjęcia działań mających na celu 
wstrzymanie procedury likwidacji linii kolejowej Mi eszków –Śrem. 
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił radnym korespondencję, jaka nadesłana została  
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wszczętej procedury likwidacyjnej li-
nii kolejowej 369 Mieszków – Śrem Jak utrzymuje autor korespondencji proces moŜe zo-
stać wstrzymany, jeŜeli  właściwy miejscowo organ samorządu terytorialnego nieodpłat-
nie przejmie linię kolejową,  przystąpi do spółki przewozów regionalnych lub zapewni 
środki finansowe na pokrycie  kosztów.  Na terenie naszej gminny znajduje się niewiele 
majątku PKP i jest on w ogól nie złym stanie. Burmistrz stwierdził, iŜ nie dostrzega po-
wodów, dla których gmina miałaby  ubiegać się o przejęcie  tego mienia, stąd teŜ wnio-
skuje o wydanie przez Radę oświadczenia w proponowanym brzmieniu.   



Wobec tego, Ŝe radni nie zadali Ŝadnych pytań w omawianej sprawie – Przewodnicząca 
Rady zarządziła głosowanie. Za przyjęciem oświadczenia w zaproponowanym przez 
Burmistrza brzmieniu opowiedzieli się wszyscy radni – 13 osób. Oświadczenie stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Punkt 8. Interpelacje i wnioski radnych 
 
a)  radny Zbigniew Kierzkowski  
- poinformował obecnych, Ŝe w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez 
Komisje inwestycji i spraw gospodarczych stwierdzono, Ŝe w piwnicy Szkoły Podstawo-
wej w Masłowie pojawiła się woda uniemoŜliwiająca uczniom korzystanie        z sanita-
riatów.  O sprawie tej zdecydował się powiedzieć, gdyŜ obecna na sesji pani dyrektor w 
swoim wystąpieniu o problemie tym nie wspomniała.  
-  wobec duŜej ilości uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych stosunkowo niedawno wy-
budowanych np. droga Masłowo – Wieszczyczyn czy droga w Lubiatowie  radny poddał 
w wątpliwość solidność wykonania prac przez poszczególnych wykonawców. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy: 
- dyrektor szkoły podejmie zapewne stosowne  działania w celu odprowadzenia wody  z 
pomieszczeń piwnicznych; 
-  ze względów oszczędnościowych na drodze gminnej Masłowo – Wieszczyczyn wyko-
nano jedną warstwę asfaltu,  zakładając nałoŜenie drugiej po pewnym czasie, jednak pra-
cy tej dotąd nie wykonano. W roku bieŜącym przeznaczono w budŜecie środki na jej na-
prawę.  Natomiast droga do Lubiatowa jest obiektem, na który obowiązuje jeszcze gwa-
rancja. Planowane jest dokonanie przeglądu gwarancyjnego.  
 
b) radny  Roman Ratajczak – wskazał na konieczność przeprowadzenia remontu bu-
dynku szkoły w Małachowie. 
Burmistrz Miasta i Gminy  poinformował, Ŝe w planie budŜetu są zabezpieczone środki 
na prace remontowe w tym budynku szkolnym a mianowicie na wymianę okien będących 
w najgorszym stanie oraz wykonanie prac w zakresie uszczelnienia dachu. 
 
c) radny Kamil Jankowiak – wniósł o przeprowadzenie prac w zakresie równania dróg 
gruntowych.  
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – poinformował, Ŝe od dwóch dni w gminie Dolsk pra-
cuje równiarka niebawem teŜ pojawi się w Rusocinie.  
 
d) radny Hieronim Szczepaniak wskazał na konieczność wykonania prac konserwacyj-
nych obejmujących rów Masłowo – Wieszczyczyn. 
Udzielając odpowiedzi Burmistrz  poinformował Radę, Ŝe odbyło się juŜ spotkanie we 
wskazanej sprawie dla ustalenia zasad finansowania prac w zakresie pogłębienia rowu 
przez właścicieli przyległych gruntów. 
 
e) radna Dorota Jańczak zwróciła się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa wykupu 
gruntu na cele rekreacyjne w Mszczyczynie. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy informując, Ŝe konieczne jest poczynie 
nie  niezbędnych uzgodnień z mieszkańcami Mszczyczyna, aby uchronić się od doświad-
czenia, jakie w przeszłości było udziałem mieszkańców Międzychodu,  kiedy nie uzgod-
niono  lokalizacji ze wszystkimi mieszkańcami i urządzone boisko, które usytuowane na 
krańcu wsi świeciło pustkami, gdyŜ nikt z niego nie korzystał. 
 



Punkt 9. Wolne głosy i wnioski 
 
Krystyna Trybu ś  prosiła o informację kto zarządza pracami w zakresie wycinki drzew 
przy drodze Śrem – Dolsk, gdyŜ  posiada informację, Ŝe dokonujący wycinki sprzedają 
drewno. 
Odpowiedzi na pytanie udzielił Burmistrz Miasta i Gminy , który poinformował, Ŝe za 
całość prac wykonywanych na drodze nr 434 odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu..  
 
Na zakończenie tego punktu obrad Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy podzieliła się 
z zebranymi refleksją na temat solidności dziennikarskiej – otóŜ relacjonujący  poprzed-
nie obrady Rady Miasta i Gminy Dolsk dziennikarz zamieścił na łamach Tygodnika 
śremskiego artykuł zatytułowany „Koniec Przedszkola w Wieszczyczynie”.  To zastana-
wiające, Ŝe osoba pisząca nie odróŜnia likwidacji od zmiany formy organizacyjnej. 
 
Punkt 10. Zakończenie obrad 
 
Wobec wyczerpania dzisiejszego porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta i Gmi-
ny zamknęła dzisiejszą Sesję, dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział.  

 
 
 


